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Nedávno jsem se večer pochlapil a vylezl z tepla domova nadýchat se čerstvého brdského vzduchu. Větřík byl docela svěží
a jen lehce rozhýbával namrzlé stříbrné větvičky stromů na
kraji lesa, které ozářeny světlem pouličních lamp navozovaly hezkou předvánoční náladu. Pravda večerem se dá po vsi
nasát často jen různě vonící kouř, ale ten jemný zápaáček
odvál kouř z komínů kamsi po potoku na Lhotu. Tentokrát
jsem s chutí nabral svým mírně astmatickým dechem čerstvý vzdoušek vonící lesem a přicházející zimou. Z dálky se
ozývalo lehoučké cinkání zvonících kovových tyček, které má
kdosi pověšené před domem. Vyvolávalo to krásnou představu blížících se Vánoc. Domy už zářily různobarevnými svítícími řetězy, někde hezkými, někde zběsile blikajícími. Nezávidím chudákům epileptikům, při procházce po vsi by určitě
upadávali z toho krásného blikání do svých záchvatů. Pokud
ne hned, byli by určitě v šoku při spatření po zdi šplhajícího
zloděje v červené čepičce, který se sápe do otevřených oken
dětských pokojů. Celkově je to ale hezký pohled na předvánočně osvícenou podbrdskou vesničku. Adventní čas trávíme
různě, někdo se soustředí na pořizování dárečků, jiný tráví
čas návštěvou vánočních trhů, jiní jdou raději s dětmi na
akce, jako je „krampus“, kde dítka zbavují strachu a cvičí je,
aby se nebála čertů. Jiní chodí nacvičovat a zpívat koledy.

A všichni dohromady se těšíme na zklidnění šíleného životního mumraje, který nás celý rok provází. Kde jsou ty časy bez
televizí, mobilů, tabletů, internetů, facebóóků. Někdy se mi
po nich stýská. Nikdo nikam nechvátal, nikam se nehonil,
skoro se nestresoval a nebyl v tzv. moderním stavu. V takovém, jak v letošních scénkách na Ginevře pravím: „Jsem
v deprézi.“ V té jsem byl při druhém představení, kdy mi
vypadl můj vlastní text. Kamarádi spoluherci mne podpořili
i s diváky svým srdečným smíchem, ale nakonec mne opravdu zachránili a jelo se dál. Já nevím, proč lidi přivádí k dobré
náladě vždy, když ten druhý něco zapomene nebo provede.
Ale vždy melu, proto to děláme, abychom vás přece pobavili. Jen se občas u toho dost zpotíme. Doufám, že vy jste se
moc nezapotili při vymýšlení a nakupování dárků. U toho
bývá někdy dost horko. Někde jsem četl, že se ptal synek taky: „Tatí odkud je vlastně Ježíšek?“ Táta se zamyslel: „Jak
tak koukám na etikety z dárků, tak bych řekl, že bude asi
z Číny.“ A nejmenovaný kamarád v hospodě meditoval nad
nadílkou: „Dostal jsem zase košili, a zase s břichem!“ A u sousedů prý Pepča prosil mamku: „Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“. „Nic si nevymýšlej, budeš mít kapra, jako my
všichni.“ Tak vážení, užijte si Vánoc se „vším všudy“, hlavně
v klidu, pohodě, s rodinou a s tím... kaprem.
bs

Vážení spoluobčané!
Neúprosně plynoucí čas nás opět posunul o rok dále
a máme zde opět Vánoce a s tím blížící se konec roku. Jak
ten čas utíká. Vánoce, to není pouze shánění vánočních
dárků pro naše děti, vnoučata, naše přátele a blízké, pečení cukroví a generálního úklidu v našich domácnostech.
Je to čas také klidu. Ten klid by si měl najít každý sám
v sobě, ve své duši. Oprostěme se od ustavičného shonu
a zastavme se na chvíli. Udělejme si čas na své nejbližší,
známé a přátele. Vánoce a celý advent vůbec je dobou
návštěv koncertů, divadel a dalších společenských akcí,
jejichž návštěva nám dává alespoň částečně zapomenout na nostalgické vzpomínky, které provází toto období.
Čas vánoční je také dobou, kdy se ohlížíme a hodnotíme
ten rok, který nás právě opouští a očekáváme příchod
toho nového. Někdy s nadějí, jindy s obavami vyhlížíme
co nám přinese jaký asi bude.
Blíží se čas, kdy budeme obdarovávat své blízké dárky
s přáním všeho nejlepšího.

Foto Jenda Zelenka

Dovolte mi proto, abych i já popřál vám všem krásné
prožití svátků vánočních, hodně sváteční pohody
a do nového roku 2017 vám přeji mnoho zdraví, štěstí,
lásky a osobní spokojenosti.
Josef Karas, starosta
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Zimní údržba komunikací
Zimní období přináší nejenom radost ze sněhu především pro naše nejmenší, ale také mnoho starostí s jeho odstraněním
z komunikací a chodníků a jejich následném posypu tak, aby byly co možná nejlépe sjízdné a schůdné. Proto se obracím
touto cestou na majitele automobilů, aby nenechávali svá vozidla na komunikacích, ale parkovali na místech, kde nebudou překážet technice, která provádí údržbu těchto komunikací. Vyvarujete se tak možnému poškození vašich aut
a umožníte traktoristovi, který údržbu provádí, bezpečný průjezd ulicemi v obci. Děkuji vám za pochopení. J. Karas

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje, uplynulý
měsíc odvál rychlý podzimní vítr, a tak vám opět přiblížím,
co vaši hasiči dělali minulý měsíc. I když hodně častou foukal
vítr, naštěstí vlivem již častých prořezávek dřevin v obci jsme
nemuseli na jejich likvidaci vyrážet. A tak jsme vlastně dělali
jen příjemnější věci. Tou hlavní byli 5. prosince čerti. Jak
už bývá zvykem, tak naše skupina, složená převážně z hasičů
a hasiček, v převlecích došla k několika domluveným rodinám.

Ještě než vůbec začal večerní čertovský rej, byli jsme pomoci
udělat nebe/peklo pro školku na faře. Myslím, že díky SRPŠ
školky, to bylo připraveno hezky. Jen škoda, že všechny děti se do
pekla nahrnuly najednou. Kdyby chodily po skupinkách, určitě by
si to i děti více užily. Myslím, že příští rok by se toto peklo/nebe
dalo využít i pro třídy prvního stupně základní školy.
V podvečerních hodinách už jsme byli v plné síle (viz foto), kde
čerti a Mikuláš řešili každé dítě individuálně. Naštěstí se čertům
nepodařilo do pekla odnést žádné dítě. Asi byly hodné, nebo Mikulášovi slíbily, že budou hodné a od čertů se vykoupily nějakou
básničkou. Už te se i my těšíme na další rok čertovského reje.
Druhou akcí, kterou jsme museli provést, byla menší oprava
kotle na Hasičské zbrojnici. Bohužel jsme při topení zjistili,
že nám kotel začal téci. Naštěstí to nebylo směrem do ohniště,
ale ven. A tak jsme kotel odplášovali a zjistili místo poruchy.
Naštěstí bylo dobře přístupné, a tak se nám ho podařilo zavařit.
Zatím to drží, tak snad tuto sezonu budeme topit bez defektu.
Jelikož topná sezona je už v plném proudu přidávám odpovědí na otázky jak správně topit:
Jak můžeme ovlivnit emisí z našeho topeniště a tím i kvalitu
ovzduší přímo v místě svého bydliště?
Spalujte v kotli pouze předepsané palivo.
Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
Používejte kotel s vysokou účinností spalování.
Nechte si kotel pravidelně seřídit - je to důležité pro jeho úsporný provoz.
Nespalujte odpad!
Pravidelně zajistěte údržbu komínu kominíkem.
Najděte si nejbližšího kominíka v adresáři Seznamu členů
SKČR kominíků.
Pravidelně čistěte teplosměnné plochy (plochy, kde kotle předává teplo vodě v otopném sytému). Kotle na tuhá paliva se zanášejí sazemi, dehtem a snižuje se tak jejich účinnost.

Den od vyčištění
kotle

Účinnost kotle
(87%)

Protopeno navíc paliva
za jeden den %

1
7
14

83.52
65.37
49.12

3.48
21.62
37.87

Vytápění dřevem nebo dřevěným odpadem (štěpky, piliny atp.)
- dřevo lépe hoří i při nižších teplotách a při jeho spalování vzniká méně oxidu uhelnatého, oxidů síry a oxidů dusíku (na rozdíl
od uhlí). Pozor - dřevo musí být dobře proschlé, aby dobře hořelo s minimální produkcí spalin.
Topení dřevem - otázky a odpovědi:
Jakým dřevem je nejlepší topit, měkkým či tvrdým?
Nejlepší je používat směs obou druhů dřeva. Měkké dřevo,
(např. borovice, lípa), hoří rychleji a je výborné na podpal, díky
němu se pak i lépe rozhoří dřevo tvrdé. Jedle a smrk rychle hoří,
proto jsou vhodné na podpal. Je to mimo jiné díky vyššímu obsahu pryskyřice.
Na co je dobré dát si pozor při nákupu dřeva? Je lepší kupovat dřevo dlouhé (kulatinu) nebo už naštípané palivové dříví a polena?
Je důležité se při nákupu informovat, zda je dřevo čerstvé, nebo
jde už dostatečně proschlé dřevo připravené k topení (obsah vlhkosti je pod 20 procent). V případě čerstvého dřeva se musí ještě
rok nebo ideálně dva uskladnit a sušit. Kulatina většinou představuje delší, cca metrové kusy. Cena bývá příznivá a tím, že si
sami dřevo nařežete a naštípete, můžete ušetřit peníze. Pokud
nechcete čekat, až dřevo proschne, je možné zakoupit dřevo
předsušené (ze sušící komory). Takto sušené dříví je ale dražší.
Mohu topit v kamnech např. dřevotřískou?
Ne. Dřevotříska či laovky obsahují pojivová lepidla a proto
do kamen nepatří! Podle zákona o ochraně ovzduší se smí v domácích topeništích spalovat jen paliva s nízkou kouřivostí a suché
dřevo v přírodním stavu. V žádném případě se nesmí spalovat
lakované nebo chemicky ošetřené dřevo (například impregnované).
Jak poznám, že dřevo už je správně proschlé?
Nejspolehlivějším ukazatelem je elektronický digitální vlhkoměr. Pokud topíte z větší části nebo pouze dřevem, je výhodné si
tento vlhkoměr pořídit.
Jak mám skladovat dříví venku?
Nejvhodnější je postavit si dřevník. Pro schnutí dřeva je nejlepší, pokud je umístěn k jižně orientované straně domu. Základem
správného uložení je důkladné provětrávání. Nejlépe je skladovat dřevo již naštípané, protože kulatina pomaleji schne. Mezi
vrstvou dřeva a stěnou domu by měla být mezera zhruba 5 až
10 cm. Je vhodné chránit dřevo proti dešti, např. stříškou. Dřevo rozhodně nezakrývejte plastovou plachtou. Brání cirkulaci
vzduchu a vznikají plísně a hniloba.
Jaký je správný postup zatápění dřevem v kamnech?
Nejprve zatopte malými kousky dřeva. Mají větší povrch a rychleji shoří. Dřevěné třísky hoří podstatně lépe a rychleji, než velká polena. Teplota plamene při spalování dřeva ve spalovacím
zařízení se pohybuje přibližně v rozsahu 650 až 950 °C
Vytápění uhlím volí opět mnoho lidí především z finančních
důvodů. Problematickou kombinací však bývá starý kotel se
špatnými parametry spalování a nízkou účinností s použitím
málo kvalitního uhlí.Pokud tedy chcete přejít na vytápění
(pokračování na str. 3)
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SDH OBECNICE

(dokončení ze str. 2)

uhlím, je nutné pořídit si především kvalitní kotel s vysokou
účinností spalování.
Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou výhřevností.Zemní
plyn je fosilní palivo s nejnižším obsahem uhlíku, a při jeho konečném využití, např. při výrobě elektřiny nebo při vytápění,
dochází k minimálním emisím oxidu uhličitého. Jediným problémem spalování zemního plynu mohou být emise oxidů dusíku - směs oxidu dusnatého (NO) a dusičitého (NO2). Špičková
zařízení však dnes produkují ve srovnání se staršími spotřebiči
pouze 10 % původních emisí oxidů dusíku.
Srovnání emisí prachu v různých kotlích za použití různých
paliv (zdroj: Výzkumné energetické centrum VŠB)

HU1, HU2 – hnědé uhlí, ČU – černé uhlí
Úspory ve spotřebě tepelné energie nám pomohou snížit produkci emisí vzniklých topením.
Zateplete stěny budov, střechu a podlahy.
Utěsněte okna a dveře.
V zimě větrejte krátce a intenzivně.

Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v interiéru (např. nevhodně umístěný nábytek pře topným tělesem, kryty topných těles).
Instalujte pokojové termostaty-u plynových kotlů zapínají kotel
při poklesu teploty pod zvolenou hodnotu.
Instalujte na topení termoventily, které drží stanovenou teplotu.
Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu např. pomocí
Zdroj –internet- http://arnika.org/jak-spravne-topit
odpařovačů vody.

Na konec Vám všem přeji klidné a příjemné prožití vánočních svátků a a nás co nejméně potřebujete.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Jednotka dobrovolných hasičů Obecnice
Vážení občané,
máme zde opět svátky vánoční a konec roku 2016. Dovolte,
abych z pozice velitele jednotky dobrovolných hasičů Obecnice
tento rok zhodnotil. V roce 2016 jsme zaznamenali mnoho
změn. První takovou bylo podstatné rozšíření našeho hasebního
obvodu o nově vybudované CHKO, jelikož obec Obecnice získala
z okolních obcí největší rozlohu. Pro nás, a hlavně pro obec,
to znamená navýšení nákladů na provoz a zajištění území
CHKO. Bylo velkým štěstím, že nás nepostihlo sucho jako loni.
Bohužel se potvrdily naše obavy, že se zvýší počet požárů po návštěvnících, kteří rozdělávali ohně na nepřístupných místech.
Během roku došlo k také k modernizaci naší techniky. Z dotace
krajského úřadu jsme zakoupili tři nové dýchací přístroje Dreger
a vyměnili za přesluhující Saturny. Zlepšil se tak komfort při zásazích a prodloužila doba, po kterou může hasič zasahovat. Prošli
jsme výcvikem na letišti Jordán v Brdech. Jednalo se o nácvik plnění Bambi vaku zavěšeného pod vrtulníkem Policie ČR. Výcvik
je důležitý pro zásahy při hašení, hlavně lesních požárů. Zúčastnili
jsme se i nácviku zásahu při letecké nehodě na cílové ploše Jordán.
V roce 2016 se změnilo i složení jednotky, za členy, kteří se nemohli z časových důvodů práce v jednotce účastnit, přišli noví.
I tak je nás ale málo a potřebovali bychom získat další nové členy, abychom mohli efektivně pokrýt náš hasební obvod. Naše
jednotka se zúčastnila i oslav sto třicátého výročí založení SDH
Obecnice a prezentovala se i v obci Ostrov v rámci oslav, kde
jsme zasahovali u hořícího auta a ošetřovali posádku. Byli jsme
i u zajišování 800 let Města Příbrami.
Obě zásahová vozidla byla v letošním roce vybavena tablety
s navigací od firmy Fireport, které umožňují určit rychlejší
a přesnější trasu k místu zásahu. V roce 2017 bychom rádi pokračovali v dalším modernizování technického vybavení jednotky.
Počátkem roku musíme provést nutnou opravu naší Tatry 148
Cas. V nastávajícím roce se má rozběhnout spolupráce s firmou
Aerovision, od které jsme získali bezplatně dron k výcviku a posléze na zásahy. V lednu také proběhne výcvik dvou našich členů
k získání pilotních průkazů. Tato nová technologie pro jednotky
hasičů by měla mít pro tu naši i pro obec zajímavý přínos. Jsme

první jednotkou ve Středočeském kraji, která bude dron využívat a úzce spolupracovat s jednotkou automobilky v Mladé Boleslavi, která jeden také získá. Drony se dají úspěšně používat při vyhledávání osob, monitorovaní různých požárů apod. Měly by ušetřit i finance a zdraví zasahujících hasičů. Také zrychlí monitorování místa zásahu a tím i efektivnější nasazení sil a prostředků.
Během roku 2016 jsme vyjížděli celkem ke třiceti událostem,
převážně k požárům. Asistovali jsme na různých akcích a vyjížděli k technickým zásahům celkem dvacetkrát. V tomto roce
jsme začali i s likvidací bodavého hmyzu a vyjížděli dvanáctkrát
i do okolních obcí. Pro děti v mateřské školce jsme předvedli
i námětového cvičení a uspořádali jsme v naší obci i v okolních
výrobu vodní pěny, která má u dětí vždy velký úspěch. V rámci
prací pro obec jsme, jako každý rok, čistili propusti a kanalizační
sít. V Příbrami jsme provedli několik zásahů po rychlé povodni.
Ze zásahů byly pro nás nejhorší požáry rodinných domů
v Obecnici a lesní požáry v Brdech. S přibývajícími požáry stoupaly
i škody na majetku a bohužel i pomluvy naší jednotky. A si pomlouvači uvědomí, že my obecničtí hasiči jsme zde pro vás a práci,
kterou vykonáváme, děláme bez nároku na odměnu a na úkor svého volna. Já za svými členy stojím a nevěřím tomu, že kterýkoliv
z nás, včetně mne, by chtěl obci či někomu škodit. Všem ostatním,
kteří takovým pomluvám nevěří a podporují nás, moc děkujeme.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval panu starostovi,
zastupitelstvu a všem lidem, kteří nám pomáhali a finančně
nás zajišovali. Bez podpory obce bychom nemohli existovat
a doufám, že i vy jste se přesvědčili, že prostředky, které jsou
do nás vkládány, jsou efektivně a dobře využity.
Chtěl bych vám popřát krásné a ničím nerušené svátky
vánoční a šastný nový rok. Věřím, že rok 2017 bude
rokem klidným, a nejenom v naší obci. Chraňme si své
domovy a přírodu kolem nás.
Všem hasičům, nejenom v naší obci, ale i v okolí, bych
chtěl popřát též klidné svátky a hlavně šastné návraty
z výjezdů.
Petr Juříček
velitel jednotky dobrovolných hasičů Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM v době adventní
V adventním čase pokračoval v MZŠ Obecnice projekt
Celé Česko čte dětem. 22. listopadu přivítali žáci II. a V. třídy
bývalou vyučující anglického jazyka paní Marii Riegertovou. Ve druhé třídě paní učitelka přečetla dětem úryvky
z knihy „Kvak a Žbluňk jsou kamarádi“ od spisovatele
Arnolda Lobela.
Děti poslouchaly s nadšením, dokonce paní učitelce předvedly své stále se zdokonalující čtenářské dovednosti.
Ochotně odpovídaly na připravené otázky k textu. S dětmi
jsme se dokonce dostali až k vývojovým stádiím žab. Děti
potřebné informace o žábách vyhledávaly i v encyklopediích. Na závěr setkání paní učitelce ukázaly čtenářské deníčky, kde si zapisovaly dojmy z přečteného. Paní učitelka
ocenila jejich pěkné ilustrace ropuchy a skokana ☺. Milé
setkání bylo zakončeno zpěvem vánočních písniček, které
s dětmi nacvičujeme. Pro žáky V. třídy měla paní učitelka
připravenou ukázku z knihy „Dobrodružství Toma Sawyera“ od známého autora Marka Twaina.

Mezi děti přišla také
knihovnice Spolkového
domu slečna Kristýna
Strmisková. Ta dětem
přiblížila tradici sv.
Barbory. Přečetla jim
legendu, přiblížila zvyky a pranostiky, které
se k tomuto svátku
vztahují. Děti setkání
zakončily společným
zpěvem moderních vánočních písniček, Kristýna děti doprovodila
hrou na klavír.

Čerti ve škole
5. prosince se Masarykovou základní školou Obecnice
procházelo mnoho čertů a andělů. Žáci 1. stupně si spolu
se svými učiteli připomněli tradici oslav svátku sv. Mikuláše. Ve svých kmenových třídách řešili různé pekelně těžké slovní úlohy, popisovali postavu Mikuláše, četli si
pohádky o pekelnících, luštili zábavné křížovky, kreslili
čertíky, zpívali čertovské písně a opakovali ábelsky těžkou
gramatiku českého jazyka. Třetí vyučovací hodinu se
všichni čertíci a andělé odebrali do tělocvičny, kde se vyřádili na společném čertím reji. V průběhu dne do všech tříd

zavítali žáci IX. třídy, kteří ve strašidelných kostýmech
čertů, andělů a Mikuláše předali dětem čokoládovou figurku. Mikulášská oslava se povedla ☺. Do pekla se nikdo
nedostal.

V rámci dne „Čerti ve škole“ jsme mezi nás pozvali
ke čtení pana starostu Josefa Karase a místostarostu Josefa Hudečka. Ve druhé třídě oba pozvané přivítali čerti, čertice a andílci. Setkání jsme zahájili zpěvem mikulášských
a čertích písniček. Oba pozvaní dětem přečetli kapitolu
z knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce
„Na Mikuláše“. Děti poslouchaly s nadšením, i když byly
roztržité, čekaly návštěvu nebeské a pekelné trojice ☺
v podání žáků IX. třídy. Adventní setkání bylo doplněno
i předčítáním legendy o sv. Mikuláši. Pana starostu i místostarostu děti překvapily svými znalostmi tradičních zimních svátků, zvyků a pranostik. Pohádku Čertův švagr si
poslechli žáci v V. třídě. Dojmy žáků ze čtení a čertího dne:
Anketa na téma „ Čertí den“
„Nejvíce se mi líbilo, když k nám přišel pan Karas s panem
Hudečkem a četli nám pohádku Čertův švagr, kterou napsala Božena Němcová. Já také ráda čtu.“
(Štěpánka Tomcová, V. třída)
„Mně se také nejvíce líbilo čtení s panem starostou a místostarostou. Přečtenou pohádku „Čertův švagr“ jsme
porovnávali s filmovou pohádkou „S čerty nejsou žerty“.
Bavilo mě hledat rozdíly mezi pohádkami.“
(Vincent Ježek, V. třída)
„Hledání rozdílů mezi zfilmovanou pohádkou „ S čerty
nejsou žerty“ a čtenou pohádkou „ Čertův švagr“ mě také
moc bavilo. Hodně rozdílů jsem našla.“
(Adéla Šilhavá, V. třída)
„Nejvíce se mi líbil čertovský ples a nadílka od devááků.
Celý den byl prostě super.“ (Barbora Oktábcová, V. třída)
„Nejvíce se mi líbili čerti. Byli opravdu strašidelní. Každý
jsme dostali čokoládového Mikuláše.“
(František Pytlík, V. třída)
(pokračování na str. 5)
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Čerti ve škole
(dokončení ze str. 4)

a drobných dárečků. Děti byly z vyrábění, příprav a prodeje
nadšené. Vzhledem k tomu, že bylo téměř vše vyprodáno,
usuzujeme, že zákazníci byli spokojeni. Výtěžek bude použit na nákup odměn, hraček a sportovního vybavení. Všem
zúčastněným moc děkujeme za příspěvek a přejeme krásné
a klidné prožití vánočních svátků.
Pavla Strmisková

Návštěva žáků MZŠ Obecnice
v Podbrdském muzeu

„Přišel jsem převlečený za čerta. Měl jsem řetěz i pytel na
zlobivé děti.“
(Matěj Melichar, V. třída)
„Na čertovské listině bylo ze třídy pět dětí, které nás pořád
vyrušují při vyučování. Od čertů dostaly uhlí.“
(Samuel Oktábec, V. třída)
„Paní učitelka Eva Bízová nás v tělocvičně učila tančit různé tance. Čtyři kluci zlobili a nechtěli tancovat, přišli o dost
legrace.“
(Martin Sirotek, V. třída)
„Mně se, upřímně, nejvíc líbilo, jak k nám přišli čerti,
andělé a Mikuláš. Jeden čert mě umazal od uhlí, od anděla
jsem dostal čokoládu. Byl jsem rád, že jsem nebyl na černé
listině.“
(Antonín Herynek, V. třída)
„Letos měli devááci dost strašidelné masky. Líbily se mi.
Během matematiky jsme počítali pekelně těžké příklady, nad
kterými jsme si všichni lámali hlavy.“
(Sabina Pocházková,V. třída)
„Čertovské tance byly zábavné. Líbily se mi i pracovní listy,
které si pro nás paní učitelka připravila.“
(Lucie Pondělíčková, V. třída)
„V matematice nám paní učitelka dala řešit pekelné úlohy.
Dvě jsem vyřešila. Měla jsem radost. Třetí úloha byla moc
těžká. Naučila jsem se tanec rufus. Celé vyučování bylo
zábavné.“
(Alena Dušková, V. třída)
„Trochu jsem se bála čertovských masek devááků. Nelíbily se mi. Bylo hezké , že mě anděl Adéla Novotná utěšoval,
abych se nebála. Pohádka Čertův švagr byla krásná.“
(Kristýna Prokšová, V. třída)
„Moc se mi líbila matematika. Rád řeším těžké slovní úlohy. Slovní úlohy byly z oboru kombinatoriky. Celý den se mi
líbil.“
(František Mrázek, V. třída)
„Mně se líbily tance v tělocvičně. Tancovali jsme tanec rufus, macarenu a praní čertovského prádla. Byla to dobrá
hodina.“
(Markéta Grégrová, V. třída)
I žáci sedmé třídy se zapojili do projektu Celé Česko čte
dětem. Ke čtení jsme pozvali jejich bývalou třídní učitelku
Mgr. Marii Holečkovou. Ta přišla mezi děti číst legendu
o sv. Ondřeji. Ondřejovské čtení bylo zakončeno zpěvem
vánočních koled.
V čase adventním bude projekt pokračovat. Paní zástupkyně Stanislava Nováková dětem připravuje čtení legendy
o sv. Lucii. Do projektu se s námi zapojili i rodiče. Žáci
II. třídy se mohou těšit na čtení o skřítcích s paní Drahomírou Pergeltovou.
Pěkný čas adventní i vánoční s knihou přejí učitelé i žáci
MZŠ Obecnice.
„Chcete zmoudřet? Můj ty světe - otevřete knížku
(Jiří Žáček)
-čtěte!“

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V úterý 22. 11. 2016 proběhl ve školní družině MZŠ Obecnice Vánoční prodejní jarmark. Za doprovodu vánočních
koled a navození příjemné sváteční atmosféry si zde
návštěvníci mohli zakoupit spoustu vánoční dekorace

Dne 8. 12. navštívili žáci I. - III. třídy interaktivní výstavu v Podbrdském muzeu v Rožmitále p. Třemšínem. Téma výstavy
se neslo v duchu
historie nakupování a obchodování.
Všichni dospělí znají jistě knihu Karla
Poláčka "Bylo nás
pět", děti mohly vidět v televizní zpracování knihy. Milé
paní průvodkyně
nás provedly expozicí obchůdků, děti
hned zaujala postava postavy obchodníka Bajzy, cukráře
Svobody, strýce Vařeky a řezníka Čtveráka. Děti si prohlédly historické
obchůdky, jejich
vybavení a zboží.
S velkým nadšením
se převlékaly do historických obleků
starých časů. Jelikož s námi byli prvňáčci, kteří v Podbrdském muzeu ještě nebyli, paní průvodkyně Marie Kabátníková dětem
ukázala expozici,
kde obdivovaly unikátní výrobek ze
slámy - Chrám sv. Víta a historickou kuchyni z dob našich
babiček a prababiček. Zavítali jsme i do koutku, který
je věnován fauně a floře Brd. Tady na ně čekal ochránce Brd
- Florián. Právě postava Floriána byla dětem již známá,
žáci prvního stupně minulý rok naši školu reprezentovali
ve výtvarné soutěži, která se zaměřovala na ochrany okolní krajiny zdejšího kraje. Žákyně V. třídy Vanesa Wischinová získala pro školu pěkné ocenění v podobě volného
vstupu na aktuální výstavu. Po prohlídce expozice si děti
vyrobily vánoční dřevěnou dekoraci a papírového anděla
z novin. Drobné kapesné děti utratily za výrobky z medu,
upomínkové předměty a další drobnosti. V příštím týdnu
výstavu navštíví i žáci IV. a V. třídy. Jistě budou nadšení.
(pokračování na str. 6)
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Návštěva žáků v Podbrdském muzeu
(dokončení ze str. 5)

Těšíme se na příští rok, paní průvodkyně nám prozradily,
že tentokrát chystají výstavu o legendární stavebnici Merkur. Rádi ji s dětmi navštívíme, do Podbrdského muzea jezdíme pravidelně již několik let. Vzpomínáme často na výstavu Staročeské Vánoce, kde jsme se inspirovali výrobou
plakátů, které v současné době zdobí interiér chodeb školy.
Děkujeme všem pracovníkům Podbrdského muzea za pěkné adventní dopoledne a obrovskou dávku trpělivosti. Díky
za to, že je obrovské štěstí v současné uspěchané době potkat lidičky, kteří svoji práci vykonávají s velkým nadšením a pokorou. Pokud si najdete chvilku, kdy na sebe
necháte dýchnout ducha starých dobrých časů, využijte
poslední šanci, výstava končí 18. 12. 2016.
Pedagogové MZŠ Obecnice

3000 jsme se dozvěděl,i jak se žije na Filipínách a jakou
mají tamější obyvatelé kulturu. Viděli jsme, jak se slaví
Velikonoce. Ukázali nám podmořský svět, kde jsme mohli
vidět žraloka velrybího. Před plátnem stála paní, která
nám říkala různé zajímavosti. Poté, kdy film skončil, žáci
se vrátili do školy a pokračovali ve výuce.
Tereza Novotná, Vanessa Steinerová
6. třída

Příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2017
mnoho pohody a úspěchů
přejí zaměstnanci a žáci
MZŠ Obecnice

PLANETA ZEMĚ 3000
Filipíny - za obry a trpaslíky
6. 12. 2016 se 4. - 9. třída MZŠ Obecnice zúčastnila vzdělávacího programu Planeta Země 3000. Akce probíhala
v Kulturním domě v Příbrami. Z promítání Planeta Země

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
Co proběhlo v říjnu...
připomněli jsme si některé podzimní zvyky. Povídali jsme
si o podzimních pracích na poli, o pasáčcích a pečených
bramborách. Starší děti se o nich naučily písničku
a mladší děti básničku „Sluníčko zachází za hory“. Obě
skupiny si vyrobily papírové draky, které si vlastnoručně vymalovaly temperovými barvami. O dracích jsme se
naučili básničku a písničku „Vyletěl si pyšný drak“.
Starší děti si natřely glazurou svoje výrobky z keramiky
– ovoce a podzimní skřítky. Potom jim je teta Romana
vypálila v keramické peci. Můžete si je prohlédnout na
výstavce v naší šatně. Mladší děti se naučily básničku
Nedočkavá jablíčka. Jablka jsme si i vyobrazili zajímavou technikou – tupováním. Také jsme si půlky jablek
natřeli a obtiskli na čtvrtku. Starší děti namalovaly, jak
si představují „Paní podzimu“, naučily se básničky „Říjen“ a „Padá listí“ a písničku „Cupy, dupy“. Vytvořily si
papírového ježka a při jeho výrobě si procvičily stříhání
a vytrhávání papíru. Mladší děti se seznámily s pohádkou „O řepě“. Pohádku jsme si přečetli, prohlédli ilustrace, vyprávěli si ji a dokonce jsme se ji pokusili zahrát.
Řepu jsme si ztvárnili technikami tupováním a otisky
rukou. Při každodenním ranním cvičení jsme si kromě
jiného zatancovali na hudebně pohybový blok „Podzim“
a vyřádili se při „Cvičení s Míšou“. Chodili jsme na procházky, kde jsme si všímali prací na zahrádkách, poznávali jsme ovoce na stromech, pozorovali jsme změny
v přírodě, v lese jsme stavěli z přírodnin a na školní zahradě jsme si hráli na průlezkách. Začátkem října začala výuka AJ, pokračovali jsme v návštěvách solné jeskyně. Navštívilo nás divadlo Žebřík s kouzelným představením Hmyzí cirkus a také k nám přijela Policie ČR.
Muži v uniformách u dětí zprvu budili velký respekt, ale
když jim ukázali pouta a povídali si s nimi o tom, co se
smí a nesmí na silnici a jak se chráníme před možným
úrazem v dopravě (bezpečnostní pásy, autosedačky, na
kolech helmy….), děti doslova hltaly každé jejich slovo.

Zvláště,
když dostaly na pam á t k u
pexeso s dopravními
značkami,
omalovánky a reflexní
pásky.
Vy v r c h o l e ním
byla
prohlídka policejního
auta se zapnutými
majáčky. 19. října
jsme se společně s rodiči a dětmi vydali na
louku za hřbitov
pouštět draky. Odpoledne na čerstvém
vzduchu jsme si výtečně užili. V soutěži
„Nejlepší drak sezóny“ se na prvním místě umístila B. Juríková, na druhém místě byl se svým drakem A. Matula a o třetí místo
se rozdělili sourozenci K. a D. Pacholovi.

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2016

7

... a v listopadu
Počátkem listopadu jsme se začali pozvolna loučit
s podzimem. Zacvičili jsme si na hudebně – pohybový
blok „Podzim“ a „Meluzína“, naučili jsme se básničku
a písničku „Listopad“, vytvořili jsme z pestře vybarvených listů koláže „Strom“ a „Podzimní víla“. Druhý listopadový týden jsme si připomněli tradici svatého Martina. Vysvětlili jsme si některé pranostiky vážící se
k tomuto datu, naučili jsme se básničku „Na svatého
Martina“. A vlastnoručně jsme si upekli svatomartinské
podkovy z kynutého těsta. A po svatém Martinovi jsme
se začali připravovat na advent. Vyrobili jsme si adventní věnec, okna jsme vyzdobili sněhovými vločkami a vůbec jsme se snažili zkrášlit školku vánoční výzdobou.
A protože čas utíká a vánoční besídka se blíží, začali
jsme nacvičovat tanečky a básničky „Uvíjíme věneček“,
„Chytneme se za ruce“, „Moje malé světýlko“ a další.
Každý den před obědem jsme se šli nadýchat čerstvého
vzduchu. Někdy jsme si pohráli v lese, když nám přálo
počasí, tak jsme si zařádili na nových průlezkách na
školní zahradě a když bylo hodně mokro, tak jsme na
procházce sledovali, co se událo nového v naší vesnici.
Před spaním jsme si četli z knížky Ljuby Štíplové Byla jednou koata a Václava Čtvrtka - Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky.
Také jsme se na školní zahradě podívali na ohňovou
show, navštívila nás lektorka z OFČR Čapí hnízdo s programem „Hrajeme si na farmáře“. Navštívili jsme místní knihovnu, kde si děti poslechly pohádkové adventní
příběhy, popovídaly si s knihovnicí Kristýnou o blížícím
se Mikuláši a na závěr dostaly omalovánky, které si ve
školce vymalovaly.
Dneska za námi do školky dorazila skupina LABOLO,
která nám na zahradě předvedla ohňovou show. Skvělé
tanečnice nám předvedly, jaké umí v rytmu hudby nádherné triky se zapálenými koulemi a loučemi. Děti chvílemi úžasem ani nepromluvily. Některé se o tanečnice
i bály, jejich triky se jim zdály nebezpečné. Věděly, že jedna z tanečnic, je maminka naší Aničky, tak měly strach,
aby od ohně nechytla.
Hned na to je upoutal
„ohňový pán“. Vrtalo
jim v hlavičkách, jak je
možné, že pán po napití
z „Kubíka“ vydechuje
obrovský oheň, takové
velké plameny… Děti
byly z výkonů umělců
nadšené. Skoro nikdo
z nás takové představení ještě neviděl. Pro
všechny (i paní učitelky) to byl krásný zážitek. Jen doufáme, že nikdo z dětiček nebude
nic podobného zkoušet
doma ☺.

... a v prosinci
Měsíc prosinec je pro děti asi nejkrásnější měsíc v roce.
Začíná advent, všude, kam se podíváme je sváteční výzdoba. Vánoční světýlka září večer v oknech, na návsi
i před školkou nám svítí nazdobené stromky, začíná se
linout vůně pečeného cukroví z domácností, zkrátka se
všichni těšíme na Štědrý den a dárečky. Ale ještě před
tím si s dětmi popovídáme o zvyku trhání „barborek“.

Děti si užijí i trošku strachu a nejistoty při návštěvě
čerta a Mikuláše. A abychom si čertíky trošku udobřili,
naučíme se pro ně písničku „Čerti v pekle“. Pro svatého
Mikuláše samozřejmě také nacvičíme písničku, a to
„Kráčí Mikuláš“. Třeba nám potom dá nějakou odměnu.
Při pohledu na adventní věnec si budeme povídat
o tradici zapalování svíček. A při tom těšení se na Štědrý den budeme nacvičovat program na vánoční besídku.
Určitě si také namalujeme pěkný vánoční obrázek, vyrobíme vánoční přání. Každodenním ranním cvičením
a vycházkami utužíme svoje těla. Na vycházkách budeme obdivovat vánoční výzdobu v oknech i na zahradách,
pohrajeme si v lese a pokud počasí dovolí, tak i na průlezkách na školní zahradě.
(pokračování na str. 8)

8

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2016

Děti byly u Mikuláše a čerta na faře...

❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

Děti a kolektiv MŠ Obecnice přejí všem
klidné, pohodové Vánoce, zdraví, štěstí v novém roce
a aby vám vše vyšlo, jak jste si přáli.
Kolektiv MŠ Obecnice

❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

VÝSTAVY

E

Jen krátké zastavení

D

Jubilea v prosinci slaví a budou slavit

Pokud se v době do 15. 1. 2017 dostanete do Prahy zajděte
si na malou výstavu "Krajina, kterou miluji". Je v Galerii
České spořitelny v Rytířské ulici. Krajinu Orlických hor,
Vysočiny a jižních Čech zachycuje 25 vystavených obrazů.
Výstava je otevřena denně od 10 do 18 hodin a vstup na ni
je zdarma.
E.T.

Alena Kadlecová 60 let
Milan Hejnic 65 let
Zdeňka Housková 75 let
Jaroslav Pour 50 let
Zdeňka Kozáková 65 let
Jana Venyercsanová 50 let

Galerie Františka Drtikola Příbram
zve na výstavu „BROUČCI a spol.“

Jubilea v lednu budou slavit
Martin Ručka 50 let
Anna Adamčíková 60 let
Pavel Steiner 55 let
Aleš Hladký 50 let
Blažena Ptáčková 70 let
Pavel Svoboda 70 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

E

D

Výstava
představuje
stovky originálních loutek a návrhů z dílny
arch. Zdeňka Podhůrského (1920 – 1981). Autor
byl spolupracovníkem Josefa Skupy, jako výtvarník se podílel na Zemanově filmu Cesta do pravěku. Koncem 60. let 20.
století jej proslavil animovaný seriál Broučci.
Následovaly Neználkovy příhody, Příběhy čokoládového
panáčka, Krokodýl Ham, španělský seriál Myška Violeta
a další. Za svoji práci získal několik významných mezinárodních ocenění. Jeho loutky byly představeny na desítkách výstav doma i v zahraničí.
Součástí prohlídky je promítání dvou dílů večerníčku
Broučci spisovatele Jana Karafiáta. K dispozici jsou také
pomůcky ke kreslení obrázků a výroby jednoduchých špejlových loutek.
Výstava je otevřena do 15. 1. 2017 denně kromě pondělí
od 9 do 17 hodin. Zavírací dny 24. 12., 31. 12., 1. 1. 2017.

Dne 21. prosince 2016
vzpomeneme 15. výročí
odchodu na věčnost
pana Rudolfa Procházky .
Vzpomíná rodina a přátelé
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice
Z kroužku Všeználek

Knihovna Obecnice představuje knihu

Adventní čas se nám přímo nabízí na Vánoční tvoření.
A tak jsme s dětmi na kroužky vyráběly sněhové vločky,

Naše místní knihovna má tu čest
představit vám knihu od známé české spisovatelky Danky Šárkové,
autorky která píše příběhy ze života.
Kniha se jmenuje Světlo a tma .
Je to zatím poslední nejnovější vydaná kniha paní Šárkové.
Tady je malá ochutnávka: Pepa pochází z malé moravské vesnice a chce
mít hlavně klid. Jenže lidé v jeho
okolí mají úplně jiný názor. Oba rodiče mu upřímně přejí, aby jednou prožil jiný život než oni – obyčejní lidé a snaží se své nesplněné
ambice podstrčit svému jedinému synovi. Díky tomu mu už
v dětství zadělají na budoucí problémy.
U Pepy se rozvine vážná psychická nemoc, která se nedá
vyléčit. Když se mu do života připlete jeho budoucí žena
Marie, která vyžaduje jen luxus a peníze, je Pepa úplně
ztracený a nechápe, proč vztahy a lidská důstojnost jsou až
někde na posledních místech. Po mnoha letech se Pepa seznámí s Evou z Velké Británie, která koupila krásný ranč
ve středních Čechách. I ona chce mít hlavně klid. Bude jim
osud přát?
Strmisková Kristýna

ze kterých jsem udělali výzdobu knihovny. Abychom pořád
jen neseděli, tak jsme
si i zatančili. Nechybělo ani zpívání vánočních koled. Děti si také vyzkoušely rytmiku s využitím
orffových hudebních nástrojků. Myslím si, že jsou děti
velmi šikovné a že všechny práce bavila a byly spokojené.

Celé Česko čte dětem
Stále probíhá pravidelné
pondělní čtení v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ Na
posledním čtení jsme se pustili
do knihy Vítejte v pekle nebo
třeba do několika Vánočních
příběhů. Přijte si také nějaké pondělí počíst. Začínáme
vždy v 17.00 hodin.

Beseda s českou spisovatelkou
Ve středu 30. 11.
2016 se konala
v knihovně beseda
s českou spisovatelkou paní Šárkovou. Beseda byla
velice zajímavá
a emotivní. Paní
Šárková nám totiž
vypravovala o své
tvorbě a zodpověděla nám veškeré naše dotazy. Jako třešnička večera bylo představení její nové knihy Světlo a tma,
která měla křest až týden po besedě. Po její návštěvě nám
v knihovně přibylo několik autorčiných knih, které nám
rovnou podepsala. Beseda se mi osobně moc líbila a už se
těším na její další knihu.

Česko zpívá koledy
Dne 14. 12. jsme si společně zazpívali koledy před spolkovým domem. Zpívání je v rámci projektu příbramského
deníku. Nejen, že se zpívalo, ale k vánoční atmosféře byl
připraven ještě prodej perníkových svícnů a bižuterie.

PYŽAMOVÝ
BÁL
pátek 27. 1. 2017
ve 20 hodin
ve Staročeské hospodě
v Obecnici
ina
je skup
Vstup 100 Kč

Hra
O“
„ AJET

NOČNÍ ÚBORY A MASKY VÍTÁNY!
☺ Tradiční TANEČNÍ PŘEKVAPENÍ ☺
Předprodej vstupenek od 9. 1. 2017 na Obecním úřadu
Obecnice.
Srdečně Vás zve OU Obecnice a Divadelní soubor Skalka

UZÁVĚRKA
lednového čísla
OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude v pátek 13. ledna 2017
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Sláva hornické minulosti
Historické královské horní město Příbram oslavilo v letošním roce již 800. výročí od první písemné zmínky o jeho
existenci, což zejména díky mnoha kulturním akcím pořádaným v průběhu téměř celého roku zaregistroval asi každý
z místních i návštěvníků města. Myslel jsem si, že napsat
něco o příbramské hornické minulosti nebude nic tak těžkého, ale opak byl pravdou. Už jenom když jsem si připravoval podklady pro tento článek, tak jsem narazil na množství informací, o kterých jsem dosud nevěděl nebo o nich
měl maximálně mlhavé povědomí. A to jsem si myslel, že
o tomto tématu již něco vím. Území dnešního města bylo
osídleno Slovany pravděpodobně již v průběhu 7. – 9. století, ale nejstarší písemný doklad o Příbrami pochází až
z roku 1216, kdy se připomíná jako někdejší osada pražských biskupů. V době panování českého krále Karla IV.
dal v srdci svého církevního panství tehdejší majitel arcibiskup Arnošt z Pardubic postavit na místě původní dřevěné tvrze kamenný hrádek, jádro dnešního příbramského
Zámečku-Ernestina. Působení prvního pražského arcibiskupa připomíná dochovaný gotický arkýř, presbytář soukromé Arnoštovy kaple. V něm byla umístěna podle pověsti jím vyřezaná soška Panny Marie, později přemístěná
do původní svatohorské kaple. Příbram, a zejména její tehdy
samostatná část Březové Hory, však vešla ve známost především svojí slavnou hornickou minulostí. Báňská činnost
zde existovala podle archeologických nálezů již od 10. století a některé objevy jsou dokonce z doby Keltů. Nejstarší
písemný doklad o těžbě a zpracování olovnato-stříbrných
rud v místních dolech a huti pochází z roku 1311. Jedná se
o doklad, ve kterém pražský měšan Konrád postupuje
pražskému biskupovi Janovi IV. hu, kterou vybudoval
společně se syny v Příbrami. Vedle tradičního stříbrorudného dolování se v Příbrami a okolí dobývala a zpracovávala v 10. – 19. století rovněž železná ruda, v některých obdobích takřka polovina celé zemské produkce. Těžba stříbra
zaznamenala první ekonomický rozkvět od 30. do 50. let
16. století. Na tento hospodářský rozvoj zareagoval císař
Rudolf II. v roce 1579 povýšením Příbrami na svobodné
královské město. Na konci 16. století zdejší dolování upadá
a oživení důlní činnosti nastává až v 18. století, zejména
pak po roce 1772, kdy do města přichází vynikající odborník, hormistr Jan Antonín Alis. Ten založil v březohorském
revíru první hlubokou jámu, později nazvanou Vojtěšský
důl, v níž se v roce 1875 dosáhlo poprvé na světě svislé
hloubky 1.000 metrů na jednom laně. Postupně vznikaly
další hlubinné doly, jako Anenský, Ševčinský, Mariánský
a Prokopský. V dolech se začaly používat nejprogresivnější metody těžby, po roce 1843 se začínají používat i parou
poháněné těžní stroje. Překotný rozvoj podnikání měl však
i stinné stránky; v roce 1892 došlo na Mariánském dole
k jedné z největších důlních katastrof do té doby na světě,
při které po požáru následkem otravy oxidem uhelnatým
zahynulo 319 horníků. Stříbrorudné dolování pokračovalo s různými úspěchy i ve 20. století, přesto těžba postupně
upadala, protože světové ceny stříbra klesaly a dolování se
stávalo neefektivní. Aktivní hornická činnost na Březových Horách skončila dne 30. 06. 1978 vytěžením symbolického posledního vozíku rudy z podzemí jámou Prokop.
Počínaje rokem 1947 vstupuje do Příbrami a okolí nová
podnikatelská aktivita, těžba a zpracování radioaktivních
surovin. Etapy průzkumu ověřily takový rozsah zrudnění,

který dával záruku pro těžbu
a zpracování surovin na několik desetiletí. V souvislosti
s těžbou neobyčejně bohatého
uranového ložiska zažila Příbram od roku 1948 nový
bouřlivý rozvoj hlubinné těžby, který v kladném i záporném smyslu poznamenal město a celý region. Těžební činnost uranového průmyslu
byla na Příbramsku ukončena z ekonomických důvodů v
roce 1991, dne 30. 9. 1991 byl
na šachtě č. 19 slavnostně vytěžen poslední vůz s horninou. Někdejší slávu příbramského dolování dnes připomíná areál Hornického muzea v Příbrami - Březových Horách, nacházející se v areálu dolu Vojtěch, Anenské šachty,
Drkolnova a Ševčinského dolu. Expozice umístěné v historických provozních a správních objektech přibližují bohatou hornickou minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu
a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu hornických vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika kilometrů
štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu
kolu, seznámení s unikátními parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem.
Počtem historických budov s expozicemi se stalo toto muzeum největším hornickým muzeem v České republice
a jedním z největších v Evropě. Stavba Ševčinské šachty
byla navržena i do seznamu technických památek NESCO.
Díky tomuto skanzenu se podařily pro další generace uchovat doklady o hornické činnosti, která zde po staletí existovala a která byla základem slávy měst Příbrami a Březových Hor. A závěrem ještě jedna zajímavost o Březových
Horách – hornická osada zde zcela prokazatelně existovala
již v roce 1526, na základě listiny císaře Františka Josefa
I. byla obec Březové Hory dne 19. 1. 1897 povýšena na královské horní město a v roce 1953 se město Březové Hory
spojilo s Příbramí.
S pozdravem „ZDAŘ BŮH“ Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek

Vážení čtenáři Obecnického zpravodaje.
Touto cestou bych Vám chtěl popřát mnoho
krásných chvil ve sváteční atmosféře Vánoc,
hodně pracovních i osobních úspěchů v roce 2017
a spoustu nádherných okamžiků a zážitků
při cestování a poznávání krás naší vlasti.
Martin „Párek“ Jarolímek
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LÉKAŘ A VY •

Propadení osoby do ledu

Stávající roční období s sebou nese řadu zimních radostí, některé ale s sebou mohou nést rizika, se kterými je dobře vědět předem, co si počít. A tak se
podívejme na propadení osoby do ledu. Led je pevné skupenství vody, neplatí ovšem, že bezvýhradně vzniká při
0stC. Pokud je v přírodě voda znečištěná, př. solemi, těžkými kovy, organickými produkty nebo spadem kyselých
dešů, její teplota tuhnutí klesá pod nulu. Z hlediska zamrzání přírodního ledu je důležité, jak v jednotlivých místech
proudí voda. Čím rychleji proudí, tím pomaleji zamrzá.
Nejrychleji teče při hladině, nejpomaleji u dna. U tekoucích proudů tedy platí, že nad hloubkou, kde teče voda
rychleji, je led nejtenčí, u stojatých vod jsou nebezpečné
oblasti kolem stavidel a přehrad. Na led nás může přivést
spousta důvodů, zkrácení cesty, sportovní aktivity, dálkové bruslení na zamrzlých plochách, bláznivé vyjížky autem … Na led se vydejme podle pravidla 5, -5, 10, tedy nejméně 5 dnů je teplota pod 5 stupňů a tehdy bude tlouška
ledu 10 cm. Od síly 8 cm je led bezpečný, od 15cm na něm
můžete dělat psí kusy, od 25 cm jezdit autem. Při vstupu
na led se pokuste led produpnout, na okraji bývá okrajová
trhlina, kudy vytéká voda při vyšší teplotě, na tu nevstupujte. Orientovat se dá i podle stop bruslařů nebo pneumatik. Zcela jednotnou metodiku pro záchranu osoby propadlé do ledu záchranné složky nemají, protože nic není úplně
dobře ani úplně špatně. Vydáte-li se na led, můžete se zajistit tzv. bodcem pro samovyproštění. Může vám zachránit
život doslova a do písmene, protože po 10 - 30 minutách

je i fyzicky zdravý jedinec chladem tak vyčerpán, že se
okraje ledu už neudrží. V případě, že je někým držen při
čekání na pomoc, po 60 - 90 minutách zemře, i když má
přístup ke kyslíku – zemře podchlazením. Samovyprošovací bodec se obvykle podaří do ledu zabodnout a člověk má
větší šanci se z díry v ledu vysoukat. Rozhodně oceníte píšalku, kterou lze dát ostatním na vědomí, že je někde problém. Všechny aktivity na ledu jsou rizikové a všechny
osoby vstupují na led na vlastní nebezpečí. Zlaté pravidlo
záchrany osoby propadlé do ledu je myslet na vlastní bezpečí. Aneb, když se propadl on, je velká šance, že se vykoupu taky. Dostaneme-li se do situace, že někdo potřebuje
naši pomoc, je principem rozložit tlak na větší plochu ledu
a tažením vyprostit propadlého ven. Lze použít dřevěnou
tyč, lano s okem pro zachycení, žebřík, na který si zachránce lehne, zachytí rukama propadlou osobu a další
zachránce potáhne žebřík. Místo žebříku se může na led
položit jeden ze zachránců, propadlé osobě se dá přisunout
po ledu např. kanoe, která je na břehu...Nic není úplně
dobře ani úplně špatně... Na záchranu osob propadlých
do ledu jsou školeni hasiči a příslušníci speciálního útvaru
PČR, a tak neváhejte co nejdříve pomoc zavolat, popsat
místo a situaci, zapnout hlasitý odposlech a komunikovat
s operátorem, neukončovat hovor jako první a případně se
řídit radami operátora do příjezdu integrovaného záchranného sytému. Tak na ledě už jen samé radovánky, nezbytnou opatrnost a mráz může klidně přijít.
Z internetu upravila Drsvo.

Přání k novému roku
Klidné svátky, radost z dárků, málo shonu a starostí, trochu času na zamyšlení se nad sebou,
tak jako se zamýšlí v následujících řádcích Buddha: „Z myšlenky se stává slovo, ze slova skutek,
ze skutků se stává zvyk a zvyk utváří náš charakter. Proto bdi nad svými myšlenkami a nad cestami,
kudy se ubírají. Nech je vyrůstat z lásky, jež se rodí ze zájmu o druhé... Tak jako stín nerozlučně provází tělo,
i my se ubíráme tam, kam nás vedou naše myšlenky.“
Jen dobré myšlenky v novém roce přeje Evas

Fascinující říše hmyzu
I když se většina hmyzí říše u nás už uložila k zimnímu
spánku, entomolog Jan Žárek o ní vypráví v časopisu Téma
neuvěřitelné příběhy. A tak si alespoň některé zajímavosti přečtěme.
Mravenčí a včelí státy působ dokonale, ale i ony mají své bezdomovce, gastarbeitry, imigranty nebo otroky. Nikdy tam ale
nedojde k vzpouře, protože obyvatelům chybí svobodná vůle.
Jejich píle a práce ve prospěch celku jsou draze vykoupeny
ztrátou osobní svobody. Britští sociologové, manželé Chittkovi,
trefně ilustrují námi obdivovanou idylu ve včelím úlu takto:
„Narodíte se jako dělnice. Po krátkém období ranného dětství,
kdy se o vás starají a nakrmí vás, nastane čas dětské práce, kdy
jste nuceni čistit svou temnou a přecpanou domácnost a krmit
a starat se o své mladší sourozence. Po krátkém čase vás vyženou chránit vchod do úlu před neurvalými vetřelci, a když to
přežijete, zbytek života strávíte hektickou sháňkou potravy
z nekonečného množství rozptýlených zdrojů pro komunitní
spižírnu. Víkendy? Dovolené? Na to zapomeňte. Za pár neděl
se udřete k smrti a navíc nikdy nepoznáte slasti milování.
To vaše sestra královna zahájí kariéru mordem svých soupeřek,
a pak si začne užívat ve velkém stylu. Během řady orgií bude
smilnit a po návratu z posledního prostopášného výletu o ní
bude královsky postaráno. Po zbytek života bude obklopena

loajálním personálem, který ji bude čistit, krmit a uspokojovat
všechny její potřeby. Vaše sestra bude žít dvacetkrát déle než
vy a stane se hrdou matkou stovek tisíců vlastních potomků,
zatím co vy zemřete jako stará panna.“ Ale pozor, dělnice se
o královnu nejen starají a chrání ji, ale také rozhodují o tom,
co má dělat, nebo jak dlouho má žít. Královské důchodkyně si
prostě společnost dovolit nemůže :-)). Existují i vzácné výjimky, kdy v těle dělnice dojde k samooplození vajíčka, potomek je
pak vždy samiččího pohlaví a je přesným klonem své „proletářské“ matky. Cestu za potravou si včely sdělují pomocí tance.
Tento včelí jazyk je označován za druhý nejdokonalejší po lidské řeči. U hmyzu je ale převažující způsob komunikace pomocí feromonů. Začnete-li se ohánět po dotírající vose, vystrašená
vosa vypustí do vzduchu poplašné feromony a „zavolá“ tím další bojovnice, které se snaží útočníka zneškodnit žihadlem. Ale
jinak má hmyz všech pět smyslů jako člověk a navíc je schopen
vnímat i některé podněty, které my nevnímáme. Vidí třeba polarizované světlo, UV světlo, vnímá magnetické pole a snad
i statický náboj, kterým se před bouřkou nabíjí. Všechny sociální druhy hmyzu mají tzv. společenský žaludek. Potkají-li se dva
jedinci, jsou schopní si sdělit, jak jsou najedení. Ten, který je na
tom lépe, se rozdělí se svým druhem o obsah volátka. Díky
tomu je celá kolonie sejně najedná nebo stejně hladová.:-)) Evas
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA
(Po stopách Brdského predátora)
Dobrodružně-humorná sci-fi • autor Václav Moravec • ilustrace Karel Š astný (dnes BS)

Kapitola XIV. • Kontakt
Nebudu ctěné čtenáře nudit popisem krás přírody a počasí, ale bylo celkem hezky a potůček zvaný Červený si
pěkně monotónně bublal. Prostě idylka jako vystřižená ze
starých českých filmů. Procházeli jsme po jeho pravém břehu a Valdek nám pomalu mizel za zády. Joachim se každou
chvíli otáčel a upozorňoval mne na nádhernou scenérii
vzdalujícího se hradu. No jasně, to ve své "Tojčlant" hned
tak neuvidí. Na noc prožitou v jeho hradbách určitě nadosmrti nezapomene a já konečně asi také ne. Možná budu
jednou vnoučkům vyprávět, jak jsem tahal z podivné jámy
jednoho otylého Bavoráka, který se ale narodil u nás v tehdejších Sudetech. To jsem vám ještě neřekl? Ano, Joachim
je původem Sudeák, ale jeho rodiče patřili k těm šastným
(no, jak se to vezme), kteří zde mohli zůstat. I tak však
odešli za příbuznými počátkem 50. let. Jestli legálně nebo
prchli přes "čáru", to už si kamarád nepamatoval. Já bych
si spíše vsadil na to druhé. Tím se tedy vysvětlila i ta Joachimova lámaná čeština, díky níž jsme se mohli celkem bez
problémů dorozumět.
Tady jsme se opravdu nemuseli obávat, že nás někdo uvidí
a bude mí nemístně zvědavé otázky. "Ty, Fasek, co ty myslet, ta fota, je na trinks?" zastavil se po hodině pochodu Joe
s žádostivým pohledem na jiskřivou vodní hladinu, od které se v jednom místě příjemně odrážely sluneční paprsky.
"Proč ne, když z toho potoka můžou pít kanci a jiná lesní
žoužel, tak se z toho taky snad neotrávíš. Maximálně se
popérdíš a to ti přece není tak cizí," trochu jsem si zavtipkoval na jeho účet. "Jestli ty nešrala móc ftipná kaše!" vrátil
mi to nečekaně Joachim s výrazem a la Šteidler z pořadu
Gutten Tag. Musel jsem se tomu zasmát. Stále mě překvapoval. Joachim nicméně nezaváhal a ze svého báglu vyňal
protáhlou čutoru barvy "svinibrodská" zeleň. Pak se došátral k břehu potoka a ponořil ruku s nádobou do průzračné
vody. "Bacha na aligátory, v těchle místech jsou ještě dost
neotesaní a takový vypasený Němčour by jim určitě chutnal," upozornil jsem kamaráda s mentorsky zdviženým prstem. Joachim sebou v prvé chvíli trhnul, ale pak si uvědomil, že se nacházíme ve středočeské lokalitě, kde by žádní
takoví zubatí predátoři neměli žít a jenom se na mě zaškaredil a dál si plnil svou "feldflašku". Já jsem se mezitím rozhlížel sokolím zrakem kolem nás a vychutnával tu nádhernou přírodu. Moje poznámka o aligátorech byla samozřejmě
myšlena v legraci, ale vzápětí jsem si znovu uvědomil, jak
málo stačí a sebevětší ptákovina může být skutečností.
Vždy, kdo by uvěřil tomu, že se zde v době II. světové války proháněla chlupatá stvoření, které jsem si pracovně
nazval Brdskými Yettii?! A možná se dosud prohánějí...
Ihned jsem si vzpomněl, jaký jsem měl divný pocit po nálezu toho záhadného pouzdra v rozpadlém lesním stavení.
Jako by mě někdo sledoval a nebylo to tehdy vůbec příjemné. Takže jsem tu dnešní selanku kolem nás začal vzápětí
pozorovat jinýma očima, mnohem bedlivěji a s patřičným
respektem. Nechtěl bych malovat čerta na ze, ale co když
zrovna během minuty na naši expedici vyskočí parta nějakých vyjících neandrtálců.
Les však šuměl svou opojnou píseň svobody, vedle tiše
zurčel Červený potok a do toho všeho funěl námahou Joa-

chim, který si konečně doplnil svou zásobu vody a nyní se
dokonce opatrně napil. "Ja, gutt, toprá fotička," labužnicky
si mlaskl a chtěl mi nabídnout. S díky jsem odmítl, nebo
jsem s sebou vláčel tři umělohmotné láhve s Dobrou vodou
perlivou. "Kamerádn, proč flastně ten potok se nasýfá Čerfený?" obrátil se na mne Joachim v dobrém rozmaru.
"To máš tak, milý Joe. Před mnoha a mnoha staletími
do našich krásných a úrodných Čech vpadli oškliví Braniboři a mysleli si, že se tady můžou drze roztahovat. Jenže
naši hrdinští předci je brzy vyvedli z omylu a hnali je vodsa svinským krokem. Mimo jiné i tudy kolem tohoto potoka, kde se také strhla ukrutná řežba. Ta voda, kterou jsi
ještě před chvílí tak rozkošnicky lokal, se tenkrát zbarvila
krví tvých germánských prapradědečků do červena a tak
byl název do té doby bezejmenné vodoteče na světě. Takže,
to je tak v kostce vše. Konec přednášky!"
Joachimovi poněkud vyschlo v hrdle, zřejmě dodatečně
zalitoval, že se již napil a rozpačitě přešlápl. Vzápětí se na
mě ale nedůvěřivě podíval a pravil. "Še ty sase kecala, tuty
žátná Branibor nebešála a ty mě jenom oblbofala!"
"No dobře, kecám, ale uznej, že jako vysvětlení to zase
nebylo tak špatný," usmál jsem se na tlouštíka a dodal:"
Jak Červený potok ke svému jménu přišel, to vážně te
nevím, ale slibuji ti, že to zjistím." Ušli jsme podél koryta
potoka ještě pár minut a rozhodli se, že bychom také mohli
poobědvat. Joachim se nabídl, že uvaří a vybalil dvě přívětivě vypadající konzervy. Nic jsem nenamítal, ale bylo jasné, že na takovou porci budeme muset rozdělat oheň a použít poprvé můj ešus jako kotlík.
(pokračování příště)
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SLAVOJ OBECNICE - Lední hokej
Výsledky MOP 2016/17:
1. kolo: Obecnice – Cerhovice
5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Branky: 2x Pavel Kozelka, 2x Bělka, Kubják
2. kolo: Solopisky – Obecnice
2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Branky: 2x Martin Kozelka, Kubista
3. kolo: Obecnice – Nové Strašecí
6:4 (1:2, 1:1, 4:1)
Branky: 2x Stoklasa, Martin Kozelka,
Hyspecký, Filkorn,Větrovský
4. kolo: Obecnice – Lány
5:0
kontumačně (do 10 minuty 3. třetiny 4:1)
Branky: 2x Bělka, Kozelka Luboš, Hyspecký
Tabulka po 4. kolech
1.
2.
3.
4.

Obecnice
Solopisky
Mníšek/p. Brdy
Černošice B

skóre

body

19 : 7
30 : 11
30 : 28
16 : 17

8
6
6
5

5.
6.
7.
8.

SLAVOJ Obecnice

HK Příbram
Cerhovice
Lány
N. Strašecí

TJ Chaloupky – TJ Slavoj Obecnice
TTC Kladno "C" – TJ Slavoj Obecnice
Sokol Lány – TJ Slavoj Obecnice
KST Rakovník "B" – TJ Slavoj Obecnice
aktuální tabulka:
1. TJ Sokol Hudlice
109 : 47
2. Sokol Lány
98 : 57
3. TJ Sokol Kr. Dvůr 11
100 : 63
4. KST Rakovník "B"
92 : 63
5. TJ Sokol Mníšek p. Brdy"A"
84 : 84
6. Kanoistický klub Rakovník
94 : 86
7. TJ Chaloupky
82 : 90
8. KST Rakovník "C"
78 : 88
9. SK Březnice
80 : 86
10. TTC Kladno "C"
60 : 97
11. TJ Slavoj Obecnice
61 : 96
12. TJ Sokol Mníšek p. Brdy "B"
29 : 110

10:6
10:8
10:3
10:5
31
27
23
21
19
19
15
13
12
9
6
0

POZVÁNKA
na tradiční
předsilvestrovské turnaje
pro neregistrované hráče, hráčky
a děti!
Turnaje se budou konat

29. 12. 2016

v sále Staročeské hospody
Časový harmonogram:

turnaj děti
turnaj nereg. hráčky
turnaj nereg. hráči

od 10 do 15 hodin
od 15 do 18 hodin
od 18 do 21 hodin

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME.

Dále dne

B-tým / Krajská soutěž 2. třídy, sk. C:
TJ Spartak Čenkov – TJ Slavoj Obecnice B
TJ Sokol Hořovice "B" – TJ Slavoj Obecnice B
TJ Olešná – TJ Slavoj Obecnice B
aktuální tabulka:
1. TJ Spartak Čenkov
126 : 72
2. TJ Olešná
117 : 81
3. TJ Sokol Příbram "B"
116 : 82
4. SK Březnice "B"
114 : 84
5. TJ Slavoj Obecnice "B"
93 : 105
6. TJ Sokol Králův Dvůr "B"
104 : 94
7. TJ Tatran Sedlčany "B"
107 : 91
8. TJ Sokol Hořovice "B"
101 : 97
9. TJ Sokol Žebrák
97 : 101
10. TJ Sokol Hudlice "B"
81 : 117
11. SK Březnice "C"
67 : 131
12. Sokol Nižbor "B"
65 : 133

4
2
1
0

STOLNÍ TENIS

Ahoj všem, přinášíme aktuální výsledky o tom jak se nám
vedlo v minulém měsíci a dále pozvánky na oblíbené turnaje ve Staročeské hospodě.

A-tým / Krajská soutěž 1. třídy, sk. A:

21 : 18
12 : 18
5 : 24
12 : 22

16:2
7:11
13:5
27
27
22
21
19
19
18
16
15
6
4
1

30. 12. 2016 pořádáme také

7. ročník
předsilvestrovského turnaje
pro registrované hráče a hráčky.
Hrát se bude také v sále Staročeské hospody.
Začátek od 9 hodin.
Přijte se podívat a podpořit obecnické hráče.

Nakonec bych rád za celý oddíl
stolního tenisu Slavoje Obecnice popřál
všem veselé Vánoce a šastný nový

rok 2017.

Zdeněk Petráň
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ
VÁNOČNÍ TURNAJ U 13
Dne 10. 12. 2016 jsme
byli pozváni na mezinárodní halový turnaj, který se konal na Zeleném
Pruhu na Praze 4. Jednalo se o turnaj kategorie U 13 a účastnilo se
ho 7 družstev. Hrálo se
systémem každý s každým 10 minut hrubého
času. Českou republiku
na turnaji reprezentovali dvě družstva a to my (Slavoj Obecnice)
a FK Lety hrající středočeskou 1 A třídu starších žáků. Ostatních 5 družstev přijelo z Německa. Zpestřením turnaje bylo dívčí družstvo USV Jena, které předvádělo nádherný technický fotbal. Turnaj vyhrálo družstvo z Birkenwender "A" před chlapci
z Dessau SV 97 a na třetím místě se umístilo české družstvo FK
Lety. Naši borci skončili na pátém místě a rozhodně ostudu
neudělali. Hráli velmi pohledný fotbal s kvalitními soupeři
a troufnu si říct, že nás nikdo vyloženě nepřehrál.
Sestava TJ Slavoj Obecnice: Oktábec - Roušal M., Polák, Prokeš,
Skierski, Pergelt, Roušal P., Srch, Štamberk, Ježek
TJ Slavoj Obecnice – Bad Köstritz (Něm.)
0:0
V prvním utkání jsme dominovali a téměř jsme soupeři nepůjčili
míč, bohužel jsme žádnou šanci nedotáhli do brankového konce.
Nicméně jsme ukázali, že na turnaji nebudeme pouze do počtu.
TJ Slavoj Obecnice – FK Lety
1:0
branka: Štamberk. Druhé utkání bylo vyrovnanější, přesto jsme
byli silnější na míči a po zásluze jsme vyhráli. Soupeř měl jen
jednu vyloženou šanci, alu tu bravurním zákrokem zneškodnil
Samík Oktábec, chytající ve skvělé formě. Následně dostal Míša
Štamberk průnikovou přihrávku od Máti Srcha a rozvlnil soupeřovu sí. Zbytek zápasu jsme si pohlídali.

SLAVOJ Obecnice
Slavoj Bečánov kráčí skvěle dál v povedené sezoně. 27. 11.
ho nezastavily ani týmy Brdskej Wentyl a Lišáci Příbram. Dva
zápasy - 10 gólů, to není počet našeho týmu, ale našeho útočníka Pavla Hudíka. Čtyři góly nasázel do sítě Wentylu, k němu
ještě skóroval 2x Pavel Steiner a jednu branku vsítil Lukáš
Stejskal - výhra 7:3. Body: P. Hudík 4+1, P. Steiner 2+0,
L. Stejskal 1+0, J. Neliba 0+1, P. Svoboda 0+4, N. Vokurková
0+1. Druhý zápas byla velká přestřelka, která v začátku byla
ve prospěch Lišáků. Ve druhé třetině jsme zápas otočili, a to
hlavně díky Pavlu Hudíkovi, který se nemýlil celkem 6x.
To, že Nikča Vokurková dala minulý zápas hattrick, není žádná
náhoda, dnes skórovala 2x. Výhra 11:7. Body: P. Hudík 6+0,
N. Vokurková 2+1, J. Neliba 1+2, P. Valach 1+1, P. Svoboda
1+1, P. Steiner 0+1, P. Mužík 0+1, V. Pešl 0+1.
4. 12. se odehrálo "dvojkolo" proti Chlupatým Hokejkám a tří
bodů jsme se dočkali. První zápas však bral tři body soupeř
po výhře 4:6. Zápas byl vyrovnaný, ale ve chvíli, kdy soupeř dal
na 4:5, Lukáš Stejskal se nezachoval jako správný kapitán,
místo aby tým vyhecoval k obratu, neudržel nervy a byl vyloučen
za nesportovní chování a tým oslabil po trestu 2+10 min.
Soupeř přesilovku využil a skóroval. Ztrátu tří bodů bere pouze
jen na sebe. Body: P. Steiner 1+0, J. Neliba 1+0, Z. Karnoš 1+0,
V. Pešl 1+0, P. Valach 0+1, P. Mužík 0+1. Druhý zápas se podařilo vyhrát, ale i tak to byl nesmírně těžký boj. Gólmani drželi
své týmy skvělými zákroky, v našem případě to byl Jarin Kozák.

TJ Slavoj Obecnice – Dessau SV 97 (Něm.)
0:2
V utkání jsme nebyli horším družstvem. Soupeř hrál jednoduchý
fotbal, kde se nesnažil o kombinace, ale jen nakopával míče před
naši branku. Bohužel to na nás platilo. První branka padla z přímého kopu, kde Samík nedosáhl na tvrdou ránu pod břevno.
U druhé branky jsme nezachytili náběh soupeřova hráče a po nákopu se ocitl sám před Samíkem a nezaváhal. Musím podotknout, že i přes prohru jsme byli fotbalovějším týmem.
TJ Slavoj Obecnice – USV Jena (Něm.)
1:1
branka: Štamberk. Bylo to asi nejpohlednější utkání turnaje. Musím uznat, že holky z Jeny byly o trošičku lepší. Byly výborné v pohybu bez míče, kde se všechny hráčky, včetně brankářky, neustále
nabízely a naši kluci nevěděli kam dřív skočit. První skórovaly holky z Jeny, kde nás vykombinovaly. Vyrovnali jsme po našem aktivním napadání, kde Páa Roušal vybojoval míč a předložil ho Míšovi
Štamberkovi před prázdnou branku. Hrál se nádherný kombinační
fotbal, který ocenili všichni přihlížející diváci velkým potleskem.
TJ Slavoj Obecnice – Birkenwerder "A" (Něm.)
0:1
Předposlední utkání se nám herně moc nepovedlo. Byl to spíše boj
než fotbal. Branka padla po našem špatném bránění, kde zůstal
soupeřův hráč sám na naší polovině. Ten dostal dlouhou přihrávku a míč smolně propadl pod vybíhajícím Samíkem do branky.
TJ Slavoj Obecnice – Birkenwerder "B" (Něm.)
1:0
branka: Roušal P. Za naše závěrečné vystoupení se nemusíme
stydět. Opět jsme hráli hezký kombinační fotbal a zaslouženě
jsme vyhráli. Branku vstřelil po individuální akci z pravého
křídla Páa Roušal.
1. Birkenwerder "A"
4
1
1
5:3
13
2. Dessau SV 97
3
2
1
5:1
11
3. FK Lety
3
2
1
6:2
11
4. USV Jena
2
2
2
4:4
8
5. TJ Slavoj Obecnice
2
2
2
3:4
8
6. Birkenweder "B"
1
2
3
2:3
5
7. Bad Köstritz
0
2
4
1:6
2
David Musil

FLORBAL – PFL
V tento den slavila narozeniny naše spoluhráčka Nikča Vokurková a lepší dárek si nadělit nemohla, tým bral 3 body a ona
tomu pomohla gólem. Gratulujeme ☺. Nikče se poslední dobou
opravdu nesmírně daří, za posledních 5 zápasů má na kontě
6 branek. Skvělá vizitka na obránkyni. Výhra 7:4. Body: P. Svoboda 3+3, J. Neliba 2+1, N. Vokurková 2+1, P. Valach 0+1,
V. Pešl 0+1.
18. 12. neděle – výsledky:
Slavoj Bečánov – Panthers Příbram 9:4. Body: J. Neliba 3+1,
L. Stejskal 2+1, P. Svoboda 1+3, J. Čížek 1+1, P. Hudík 1+1,
M. Roubíček 1+0, N. Vokurková 0+1.
Slavoj Bečánov – Hunters Příbram 3:4 po SN. Body: J. Čížek
1+1, L. Stejskal 1+0, P. Hudík 1+0, M. Roubíček 0+1, Z. Malý
0+1.
LS
8. 1. 2017 13.00 hod. Slavoj Bečánov – Florbal Sedlčany
16.00 hod. Slavoj Bečánov – FbK 2015 Příbram
14. 1. 2017 11.00 hod. Slavoj Bečánov – Kentauři N. Knín
15.00 hod. Slavoj Bečánov – FbC Mobydicks

PF 2017

Florbalový tým Slavoj Bečánov

přeje všem krásné a spokojené Vánoce
a v novém roce 2017 hodně zdraví,
štěstí a osobních i sportovních
úspěchů!
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Vítání občánků 19. listopadu 2016 v Obecnici

Lukáš Procházka

Šimon Steiner

Vojtěch Vyšín

Melichar Čech

V nastávajícím roce 2017 přeji všem občanům, čtenářům, přispěvatelkám a přispěvatelům
Obecnického zpravodaje, grafičce Katce Stejskalové a ostatním, díky nimž zpravodaj
již sedmnáct let pravidelně vychází a přichází do vašich schránek,
co nejpevnější zdravíčko, dobrou inspiraci, tolerance maličko a pohodu
do života i k práci.
Váš Bohouš Svoboda, redaktor OZ
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Prodejna COOP
Obecnice
děkuje Všem svým zákazníkům za přízeň
a přeje krásné prožití svátků vánočních
a hodně zdraví v novém roce.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Obecnice p ř e j e
veselé Vánoce,
hodně zdraví a vše nejlepší
do nového roku 2017.

TĚŠÍME SE NA VÁS
I V ROCE 2017

PEKAŘSTVÍ v Obecnici
děkuje svým zákazníkům za přízeň
a přeje krásné Vánoce,
pevné zdraví, štěstí a pohodu
v novém roce 2017

STAROČESKÁ HOSPODA
Obecnice
přeje všem krásné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2017

Restaurace Koupaliště
a Správa Rezervace Obecnice
přeje všem svým živočichům
i všem ostatním, kteří se pohybují
na území CHKOO Obecnice
zdravá tělíčka, dobré myšlenky,
hojně potravy, živočišného tepla
a spokojené žití v roce 2017.

POTRAVINY „U Romany“
děkují všem svým zákazníkům
za přízeň a přejí vše nejlepší
a hodně zdraví v novém roce 2017

Tradiční zpívání
u vánočního stromu
na Štědrý den
24. 12 2016,
začínáme
ve 22 hodin
Srdečně zveme všechny obecnické, osečské
i přespolní.
PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAZPÍVAT KOLEDY.
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